
 

STICHTING DORPSRAAD 

WESTDORPE 
VERSLAG 13/12/2022 

Gegevens 
Type:  Openbaar 

Locatie:  De Tukker 

Opmaak verslag:  Peter(a) 

Aanwezigen:  Fabrice, Fred, Walter, Sarissa Peter(a), Nel, Nathalie, Stefan 

Gemeente:  Nancy Herwegh, Laszlo van de Voorde, Eveline v.d. Hof (Groenbeheer) 

Afmeldingen:  Peter(b), Derek‐Jan, Maarten de Groene (wijkagent) 

Bewoners:   Chris de Beer, André Daelman, Christine Govaert, Cor Braspenning, 
Gerard de Smet, Eric Laurijs, Walter Couqué, Annelies Vermeulen, 
Robert Brandenburg, Wesley Haeke, Rudy Cornelis, Edwin de Bock 

 

1. Opening vergadering 

 
Fabrice opent de vergadering en heet iedereen welkom 
 

2. Vragenhalfuurtje bewoners 
 
Gerard: 
 
heeft zijn vragen op papier gezet, (bijlage A) 
 
Chris: 
Chris kaart de problematiek van de werkzaamheden en de daarbij horende overlast aan. 
De stoep aan de zijde van de bestaande bebouwing is  veel te breed, en zou beter versmald 
worden met bijvoorbeeld 3 tegels. Tevens is er verlichting verdwenen tijdens de nieuwbouw, 
en  hier mag  geen  nieuwe  komen.  Ook  een  verlichtingspunt  aan  de  oude  zijde  lijkt  niet 
mogelijk, dit geeft gevaarlijke situaties, het is  eenvoudigweg te donker 
 
Reactie Nancy: 
Er wordt gezocht naar een oplossing voor de kosten voor het versmallen van het voetpad. 
Wellicht dat er iets mogelijk is  door te combineren met de verbouwing van de School. 
 
 
 



Andre: 
Andre vraagt  zich af hoe het nu  zit met de   aanleg van glasvezel door Glasdraad. Was de 
afspraak dat voor €2300,‐ ook alles in de buitengebieden zouden worden aangesloten, nu lijkt 
het dat enkel de gemakkelijk toegankelijke percelen worden aangesloten en de andere niet. 
 
Reactie Laszlo: 
Laszlo  geeft  aan  dat  dit  geen  zaak  is  van  de  Gemeente,  de  kabelondernemingen  zijn  
commerciële  ondernemingen  met  hun  eigen  bedrijfsvoering.  Maar  Laszlo  zegt  toe  de 
opmerkingen mee te nemen naar een volgende vergadering over dit onderwerp. 
 
Christine: 
Heeft geen specifieke vragen maar is aanwezig als belangstellende. 
 
Edwin: 
Edwin geeft aan dat hij +/‐ 3 weken geleden aangifte heeft gedaan van het feit dat hij door 
een hond is gebeten. Volgens Edwin is er sprake van een gevaarlijk dier, en hij vraagt zich af 
of er misschien een mogelijkheid bestaat dat de hond voorzien wordt van een muilkorf. Dit 
om verdere problemen te voorkomen. Hij zegt dit vooral in te brengen omdat hij zich zorgen 
maakt over de veiligheid van o.a. kinderen die gebeten zouden kunnen worden. 
 
Reactie Nancy:  
Nancy gaat dit opnemen met de bevoegde instanties 
 
Eric: 
Eric geeft aan dat hij een MOR  (Melding Openbare Ruimte) heeft gedaan, maar dat deze 
slechts gedeeltelijk is opgelost. 
 
Reactie Nancy:  
Nancy gaat hier achteraan, recent  is er een nieuw systeem voor de MOR meldingen, en  in 
principe zou het nu goed moeten gaan, er zal gekeken worden wat er mis is gelopen. 
 
Cor: 
Zijn de data voor de Dorpsraadvergaderingen voor volgend jaar al vastgesteld. 
 
Reactie Fabrice: 
Deze zijn bekend en zullen op de website worden gepubliceerd 
 
Walter: 
Walter  geeft  aan  als  belangstellende  aanwezig  te  zijn,  of  zoals  hij  het  zelf  noemt,  
als “luistervink” 
 
Andre: 
Andre geeft aan dat hij de “Sleeping Policeman” een onding vind, Walter stemt hiermee in. 
 
Reactie Nancy: 
Nancy geeft aan dat het Pilot is, en dat het wel lijkt te werken, er komen vanuit de omgeving 
van de verkeersremmer positieve en negatieve berichten. Liever zouden we de remmer niet 
plaatsen, maar blijkbaar is het nodig, en het lijkt wel te werken. Wellicht dat we wel eens een 
datum kunnen prikken wanneer de Pilot stopt, en we de zaak kunnen evalueren. 



 
Andre: 
Andre  vraagt  zich ook af wat  te doen bij evt.  schade opgelopen door   het  rijden over de 
“Sleeping Policeman”  
 
Reactie Laszlo: 
De verzekering bellen om e.e.a. op te lossen, niet de gemeente. 
 
Edwin: 
Edwin geeft aan dat in de Beatrixstraat een berg grond is neergelegd, en de vraag is dan ook 
wanneer dit zal worden opgeruimd…of wat er verder gaat gebeuren 
 
Reactie Nancy: 
Nancy geeft aan dat er hierover nog niks bekend is, er is voor de evt. bouw van woningen nog 
geen vergunning aangevraagd 
 
Cor: 
Cor haakt hierop in met de opmerking dat er wanneer er gebouwd gaat worden, hij liever zou 
zien dat er voor de funderingen geboord i.p.v geheid zou worden, de omliggende woningen 
zijn redelijk oud, en heien zou wellicht schade kunnen veroorzaken. 
 
Andre: 
Stand van zaken geluidsoverlast 
 
Laszlo: 
heeft de Provincie uitgenodigd maar tot op heden weinig resultaat. 
 
Stand van zaken Spoorverbinding Gent Terneuzen 
Het tracé is tot op heden niet vastgesteld, er is geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek 
naar de haalbaarheid. 
Wanneer er een tracé  is vastgesteld zal er plaats zijn voor burgerparticipatie, m.a.w. er zal 
meegepraat kunnen worden over de gang van zaken rond de aanleg van de spoorlijn. 
 
Gerard (even los van zijn op papier ingediende vragen) 
We moeten scherp blijven op het plan om 2 kerncentrales te bouwen in Borsele, dit omdat er 
dan wellicht ook een kabel richting Vlaanderen zal lopen. Dit zou kunnen leiden tot de bouw 
van hoogspanningsmasten waar we ook niet op zitten wachten. 
 

3. Vastellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld 
 

4. Goedkeuren verslag vorige vergadering (11‐10‐2022) 
 
Verslag wordt goedgekeurd 
 
 
 
 



5. Groenbeheerplan door Eveline van der Hof 
 
Samen met Eveline wordt het document “Groeidocument Groen” dit is het groenbeheersplan 
voor Westdorpe doorgenomen (zie bijlage B) 
In  dit  document  is  een  paragraaf  Ontwikkelingen  opgenomen,  hier  staan  de 
werkzaamheden/ontwikkelingen die in de kern te verwachten zijn. 
 
De bedoeling is om dit ieder jaar in de maand december door te nemen. 
 
André vraagt hoe het  zit met het onderhoud van het groen, wie onderhoudt wat, hoe en 
wanneer. 
Aangegeven wordt dat de regels voor onderhoud zijn gewijzigd, tegenwoordig wordt onkruid 
weggehaald  d.m.v.  branden  in  plaats  van  met  gif,  en  dat  is  zichtbaar.  
Ook loopt het groenbeheer momenteel wat achter door “gebrek aan handjes” , de hoop is dat 
dit volgend jaar kan worden ingelopen. 
 
Het beheersplan behorende bij het groenbeheersplan zal worden bijgesloten in de bijlage. 
 

6. Te hard rijden (Wesley) 
 
Wesley geeft aan dat de snelheid waarmee gereden wordt op de dijk  te hoog  is, hij geeft 
tevens aan dat de “Sleeping‐Policeman” auto‐onvriendelijk is, hij is te steil. 
 
Wesley  heeft  een  enquête  gehouden  bij  omwonenden,  en  de  meerderheid  van  de 
ondervraagden (18 personen) geven aan dat ze i.p.v. de Sleeping‐Policeman (drempel) liever 
een voorziening zouden willen zien waardoor automobilisten een slalombeweging moeten 
maken. 
 
Rudi  geeft  aan wel  blij  te  zijn met  de  drempel, maar  hij  zou  liever  toch  nog wat meer 
inspanning zien om de snelheid te handhaven, wellicht controle. 
 
Nancy  geeft nogmaals  aan dat het een Pilot  is, en dat er pas  conclusies  getrokken  zullen 
worden na de evaluatie, maar dat (volgens een verkeersdeskundige) een voorziening met een 
slalom minder effect heeft dan de drempel, dit ook omdat er relatief weinig verkeer over de 
dijk rijdt.  
 
Laszlo geeft aan dat zolang een gebied niet is ingericht als 30 km zone er niet gehandhaafd 
kan worden. 
 
André geeft aan dat wat hem betreft de snelheid in alle kernen naar 30 km gebracht mogen 
worden, er bestaan hier wel plannen voor maar momenteel is dat nog  niet aan de orde. 
 
Wesley  overhandigd  de  enquete  aan  Laszlo,  en  hierover  zal  terugkoppeling  komen,  de 
dorpsraad kan het initiatief erg waarderen. 
 
 
 
 
 



7. Inwonersbijeenkomst Beleving omgevingskwaliteit Kanaalzone 
 
Stefan en Peter(b) zijn naar deze bijeenkomst geweest 
Aanwezig waren: 
GGD   (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) 

RUD   (Regionale Uitvoeringsdienst) 
DCMR  (Milieudienst Rijnmond) 
 
Het onderzoek  en de  enquete waren  in orde, de GGD was  kritisch, maar de Provincie  leek nogal 
gemakkelijk met de materie om te gaan. 
Door de bewoners werden nogal wat “lokale” zaken aangekaart waardoor het grotere plaatje wat naar 
de achtergrond werd verdrongen, dit is een gemiste kans. Stefan geeft aan dat de presentator naar 
zijn mening een “nogal vlot” type was, terwijl het onderwerp zich hier niet echt voor leent, het niveau 
werd er wat minder door. 
 
Laszlo geeft aan dat blijkt dat er ook nogal verschil zit tussen de normen voor het verlenen van een 
vergunning  aan  een  bedrijf  en  de  gezondheidsnorm.  Stefan  merkt  nog  op  dat  ook  voor  de 
vergunningverlening  een  totaalplaatje  lijkt  te  ontbreken.  Als  een  bedrijf  een  vergunning  krijgt 
(voorbeeld) voor een uitbreiding van een fabriek, kan dit indirect leiden tot meer verkeersoverlast etc.  
Het verlenen van een vergunning aan een bedrijf  in  (bijvoorbeeld) Sluiskil kan dus  leiden  tot meer 
verkeersoverlast in Westdorpe. 
Ook wordt de huisvesting van arbeidsmigranten nog  aangekaart, bedrijven moeten zorgen dat deze 
mensen op een normale manier kunnen leven. 
 

8. Kascontrole 
 
Kascontrole is gedaan door Stefan en Fabrice en is goed bevonden. 
 
Moet worden gekeken naar de kosten van vergaderen in de Kirke t.o.v. vergaderen in de Tukker. 
We kunnen evt. ook vergaderen in de kantine van RIA‐W. 
 
We moeten ook  kijken naar de opstelling  van de  tafels  tijdens de openbare  vergaderingen bij de 
Tukker. 
 

9. Doornemen actiepuntenlijst 
 
Ap10  
Controle op vrachtauto’s aanhangers geparkeerd staan bij Oostpoortweg 
 
Nancy: 
Controle vind plaats door ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), of dit ook daadwerkelijk bij de 
geparkeerde vrachtauto’s/aanhangers Oostpoortweg gebeurd is onduidelijk 
 
Ap13 
Brief SVRZ vrijkomen kinderdagverblijf 
 
Fabrice en Peter(a): 
Dachten beiden dat de ander de brief zou verzenden, Peter (a) geeft aan dat hij dit zal doen 
 
Ap18 
Stand van zaken omgevingsvisie Westdorpe 
 
Loopt 



   
Ap20 
Verlichting + werking klok Kirke 
 
Peter (a) 
Contact geweest met Cor Ritico, hij zal worden uitgenodigd op een volgende Dorpsraadvergadering, 
Dit loopt dus. 
 
Ap28 
Geluidsmeting Oostpoortweg 
 
Laszlo 
Er wordt aan contact gewerkt met Harry van der Maas (Gedeputeerde), Laszlo is het niet eens met de 
weigerachtige houding van de Provincie.  
 
Ap30 
Bebossing naast Tractaatweg 
 
Laszlo  
Is het niet eens met de opmerking van de Provincie dat er geen ruimte zou zijn voor groen langs de 
Tractaatweg, loopt dus. Het is in het algemeen erg moeilijk om bebossing te krijgen, waar dan ook. 
Ap 31 
Het Warmste Dorp Bord 
 
Nancy: 
Het bord wordt momenteel gemaakt, er  is enkel nog een omgevingsvergunning nodig, maar dat zal 
hoogstwaarschijnlijk niet tot problemen leiden. 
 

10.  Rondvraag 
 
Stefan: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. de paardjes aan de ingang van Westdorpe (bij oprit brug Sas) 
 
Laszlo 
De provincie zal dit onderzoeken (dhr. Harry van der Maas) 
 
Nel: 
Wat  gaan we  doen met  de  Sleeping‐Policeman  pilot,  en  zijn  er  ook  lagere  drempels  om  aan  de 
bezwaren van bewoners tegemoet te komen ? 
 
Nancy: 
Misschien eerst een nieuwe  pilot doen  met een remmer d.m.v slalom, en daarna een evaluatie, we 
moeten kijken naar een manier om de meningen te peilen. 
 
Fred: 
In de Molenstraat (deel achter de Tractaatweg) staat een mobiele snelheidsmeter, wellicht weet Peter 
(b) (niet aanwezig vanavond) hier meer over ?  
Op de agenda ontbreken de ingekomen stukken 
 
Peter(a) 
Ingekomen stukken zullen op de  volgend agenda worden toegevoegd 
 
 
 



Fabrice: 
Brandweer zou  iets willen organiseren met de dorpsraad, praktisch gesproken  lijkt ons dat niet zo 
handig, wellicht dat het beter is dat de brandweer zelf iets organiseert met de (bijvoorbeeld) de Kirke. 
 
Presentje  Kevin,  traditiegetrouw  schenken we  Kevin  (die  zich met  ziel  en  zaligheid  inzet  voor  de 
dierenweide) een presentje aan het eind van het jaar.  
We besluiten een waardebon van €50,‐ te schenken, Fabrice zal dit verder afhandelen. 
 
Om  in de kosten van het onderhoud (voeding en verzorging dieren) te kunnen voorzien zouden we 
kunnen denken aan sponsoring vanuit  personen of bedrijven. 
 
Er is destijds een goed gesprek geweest met NSP (North Sea Port), helaas is er daarna niets meer van 
NSP vernomen. Er zou een reactie volgen op ons gesprek maar tot op heden geen reactie.  
We zullen nogmaals contact zoeken. 
 
Nancy: 
 
Misschien kunnen we alvast een datum plannen voor een volgende schouw ? 
De datum wordt vastgesteld op zaterdag 13 mei. 
 
Walter: 
 
Walter geeft aan dat het wegdek op de Graafjansdijk slecht is 
 
Reactie Nancy: 
 
Het werk moet worden aanbesteedt, en verwacht wordt dat het wegdek in 2023 zal worden hersteld. 
 
 
Wellicht dat de weg daarna weer open moet voor de glasvezel van Delta, de planning van de diverse 
aannemers is blijkbaar niet op elkaar af te stemmen. Iedereen vind dit een vreemde gang van zaken 
maar de gemeente heeft hier geen invloed op. 
 
Bijlage A 
 
Vragen van Gerard 
 
Bijlage B 
 
Groeidocument Groen (Groenbeheerplan Westdorpe) 
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Vragen Stichting dorpsraad Westdorpe. 

Opmerkingen over de vragen en antwoorden welke in het verleden zijn gesteld. 

Vraag over de bouwgrond Westdorpe, geen antwoordt 

Dit is een zaak voor de gemeente am hier antwoordt op te geven. 

Vraag over de vrij gekomen kavels welke van de woningbouw waren/zijn waarom deze naar een 

project ontwikkelaar gaan en niet meer sociale woningen warden gebouwd. 

Ze breken meer huizen af dat ze er bouwen, dit kan toch de bedoeling zijn van een woningbouw. 

Nag geen antwoordt op gekregen. 

Vraag de toestand van de weg Graafjansdijk van B50 tot ongeveer B80, deze is in zeer slechte staat 

na de werkzaamheden. Raar dat de aannemer niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het zo 

achterlaten van deze openbaren weg. 

Nag een antwoordt wanneer ze deze weg op de graafjansdijk verder gaan opknappen en wie deze 

werkzaamheden dan gaat betalen, lijk mij dat de gemeente de aannemer verantwoordelijk moet 

stellen. 

Vraag over de nieuwe te leggen spoorlijn, nag geen antwoordt. 

Het kaartje hoe de spoorlijn zou komen is bij de gemeente bekent maar nag niet naar buiten 

gebracht. Zijn ze bang dat er vragen komen over deze spoorlijn am houden ze ons aan het lijntje? 

Vraag de bouwactiviteiten in de Singe I zijn klaar, is de aannemer verantwoordelijk gesteld gezien de 

toestand van de Singe!. 

Vraag hoever is de gemeente hier nu mee? 

Vraag over het geluidsoverlast van de weg brug en doorgaande weg naar Zelzate, kan zijn dat de 

provincie niet thuis geeft, maar de gemeente heeft hier oak een taak in. Namelijk het woongenot te 

garanderen. 

Vraag pakt de gemeente dit op of desnoods zelf de metingen door derden uit te laten voeren. 

Vraag over het uitlaatterrein voor honden, de gemeente gaat een onderzoek doen naar de 

interesse. Hoe zien ze dit voor zich, gaan ze alle bewoners aanschrijven met een hand of wat/hoe 

zien ze dit? 

vraag over het wandelpad rand de kreek hier vragen we al jaren am, het wordt er niet beter op. 

Er is gevraagd wanneer deze nu een op de begroting staat, nag steeds geen antwoordt en zal eerst 

iemand moeten verdrinken blijkbaar gezien de kanten steeds verder inkalven. 

Nieuwe vragen aan de Dorpsraad: 

De bomen aan de kreek popelieren zijn dan kaprijp, er vallen regelmatig takken uit deze bomen. 

Dit is gevaarlijk voor de voetgangers, graag deze bomen kappen en nieuwe duurzame bomen 

plaatsen daar waar mogelijk aan de kreek. 

De hoop met grand welke midden in het centrum ligt, wat is hier eigenlijk de bedoeling van? 

Neem aan dat het geen grand bank is. En is deze grand gekeurd? 

Is het mogelijk samen met het waterschap te kijken of het bestaande pad rand de kreek uitgebreid 

kan warden tot de Molenstraat. En het bestaande pad op te knappen zodat Westdorpe oak een 

fatsoenlijk wandelpad heeft. Het nu zo als de landbouwer zijn bieten op het land rooi dan is het een 

modder zooi. 

Bijlage A Notulen Dorpsraad 13-12-2022



Groenbeheerplan Westdorpe 

DOCUMENT 4A: 

GROENBEHEERPLAN Westdorpe 

VERSIE 2022 

Dit document is een onderdeel van het Groeidocument Groen! De andere documenten die 
hierbij horen vindt u op onze website via de link 
www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Groen 

BIJLAGE B van verslag Dorpsraad 13-12-2022



Inleiding 

Voor u ligt ons format voor de beheerplannen per kern voor het openbaar groen in de gemeente 
Terneuzen. Wij gebruiken dit format om samen met inwoners voor elke kern een eigen 
beheerplan op te stellen. Indien er voor een kern nog geen beheerplan is opgesteld volgen wij 
dit conceptbeheerplan voor het onderhoud van het openbaar groen. De gemaakte keuzes in 
beeldkwaliteit gelden voor een periode van minimaal 4 jaar. 

 

Stakeholders 

Dit format is opgesteld door de gemeente Terneuzen. Wij vragen inwoners om samen met ons 
invulling te geven aan het format. Onder dit kopje geven wij aan wie er betrokken zijn bij het 
opstellen van het groenbeheerplan voor de kern. Hierbij valt te denken aan dorps-, wijk-,  en 
stadsraden, (natuur)verenigingen, ondernemers. Vanuit Westdorpe hebben vijf inwoners zich 
aangemeld om mee te denken in het groenbeheerplan. Dit zijn: 

Els Wyckhuyze 
Stijn Verminck 
Afra Makkes 
Eric Laurijs 
Stefan Joos 

Vanuit de gemeente zijn Martijn van Passel (uitvoerder Groen)  en Eveline van der Hof 
(beleidsmedewerker Groen) betrokken bij het opstellen van het groenbeheerplan. Zij zorgen 
voor interne afstemming met de medewerkers van groen en andere afdelingen. 

 

Groenstructuur 

Opvallende aanwezige ruimtelijke kwaliteiten 

Hierin beschrijven we wat we de belangrijkste groene kwaliteiten van de kern vinden en waar de 
kern veel waarde aan hecht. Voor Westdorpe zijn dit: 

1. De Molenkreek 
2. Dierenweide/Schipholstraat 
3. Poel aan de Schuttersweide 
4. Arjan Erkelpad 
5. Het aan Westdorpe grenzende natuurgebieden Eteringen, Canisvliet, Autrichepolder, de 

Zwartenhoekse zeesluis e.o. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
plattegrond van de kern met huidige groenstructuren 

Knelpunten 

Vrijwel elke kern heeft ook knelpunten op het gebied van groen. Straten waar meer overlast 
wordt ervaren of waar verschillende belangen langs elkaar schuren en wrijving geven benoemen 
we hier. We kunnen niet altijd alles naar ieders tevredenheid oplossen maar we streven naar 
een fijne leefomgeving voor iedereen. 

In Westdorpe zijn er naast de aanwezigheid van Berenklauw aan de Graaf-Jansdijk en 
verschillende meningen over de inrichting van het gebied rond de kreek geen groen 
gerelateerde knelpunten. Waar men wel overlast van ondervindt in het groen is het gedrag van 
de bezoekers; de hoeveelheid hondenpoep, zwerfvuil en verkeerd gebruik (fietsers over 
wandelpad e.d.) 

Ambities 

Hierin geven we aan waar we naartoe werken. Bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of 
doorontwikkelingen zoals aanvullende boomstructuren of verbindingen tussen bestaande 
groenstructuren. Ook de transformatie van een intensief beheerd gebied naar een meer 
natuurlijker beheerd gebied kan hierin voorkomen.  

1. Voor de hele gemeente zetten wij ons in om de huidige biodiversiteit ten minste te 
behouden waarbij het onze ambitie is deze te verhogen. Hiervoor planten wij bij 
renovaties in het openbaar groen meer toekomstbestendige bloeiende bij-, vlinder- en 
vogelvriendelijke beplantingen planten terug. 

2. Westdorpe wil zich graag onderscheiden met veel bloei; als een Ville de Fleur maar dan 
met wilde bloemen in plaats van eenjarige, arbeidsintensieve beplantingen.  



Ontwikkelingen 

In deze paragraaf geven we aan welke werkzaamheden/ontwikkelingen in de kern te 
verwachten zijn waarbij in het openbaar groen gewerkt wordt. Hieronder noemen we enkele 
voorbeelden. 

 

Locatie Werkzaamheden/ontwikkelingen termijn 

Singel Vervangen boomstructuur (prunussen) 2023 

Bernhardstraat Klinkers vervangen door asfalt 2023 

Singel Realisatie IKC 2024 

Schipholstraat Reparatie/renovatie rijbaan 2023 

Graaf Jansdijk Pilot bermen inzaaien met bloemenmengsel 2023 

Schuttersweide Doorzaaien met bloemzaad 2023 

   

   

   

   

   

   

Participatie 

Door participatieprojecten in het groenbeheerplan te noemen houden we overzicht waar in de 
kern welke projecten lopen. Het is op deze wijze een vast bespreekpunt bij het opstellen van het 
groenbeheerplan. Het kan inwoners op ideeën brengen hoe zij in hun buurt kunnen participeren 
of ze stimuleren aan te sluiten bij een lopend initiatief. 

 

In de kern lopen de volgende participatieprojecten: 

Locatie Participant(en) Onderwerp 

Rond de kreek Afra en Eric Zoeken naar een voor alle buren 
aanvaardbare beplanting achter de 
woningen tussen de Singel en de kreek 

Graaf Jansdijk Wil en Stijn Initiatief bloemrijke bermen graaf Jansdijk 



Beeldkwaliteit/frequenties 

In het onderhoud van het openbaar groen streven wij naar beeldkwaliteit B. De minimale 
beeldkwaliteit voor het openbaar groen heeft de gemeenteraad vastgesteld op beeldkwaliteit C. 
Voor onkruid op verhardingen is de minimum beeldkwaliteit B. Dethon zorgt voor uitvoering van 
de onkruidbestrijding op verhardingen. 

 

In de bijlage zijn werkomschrijvingen toegevoegd. Hierin staat beschreven op welke manier wij 
te werk gaan bij het uitvoeren van het onderhoud. 

 

Uitzonderingen en aandachtspunten in beheer 

Het meeste groen onderhouden wij zoals omschreven is in de werkomschrijvingen. Daarnaast is 
er een mogelijkheid om op bepaalde plaatsen maatwerk in beheer te kunnen leveren. Denk 
hierbij aan stad- of winkelcentra, bij toeristische trekpleisters of monumenten of in gebieden 
waar bijzondere natuurwaarden andere beheervormen vragen.  

De dorpsraad heeft bloembakken ter beschikking gesteld gekregen van de gemeente 

Wettelijke kaders 

Binnen het groenbeheer voldoen wij aan de wet natuurbescherming door te werken volgens de 
gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk. Hierdoor beperken we eventuele 
negatieve invloeden van ons beheer op plant en diersoorten tot een minimum. 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Werkomschrijvingen 

 

 

  

 

  



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


	Gegevens
	1. Opening vergadering
	Fabrice opent de vergadering en heet iedereen welkom
	2. Vragenhalfuurtje bewoners
	Gerard:
	heeft zijn vragen op papier gezet, (bijlage A)
	Chris:
	Chris kaart de problematiek van de werkzaamheden en de daarbij horende overlast aan.
	De stoep aan de zijde van de bestaande bebouwing is  veel te breed, en zou beter versmald worden met bijvoorbeeld 3 tegels. Tevens is er verlichting verdwenen tijdens de nieuwbouw, en hier mag geen nieuwe komen. Ook een verlichtingspunt aan de oude zi...
	Reactie Nancy:
	Er wordt gezocht naar een oplossing voor de kosten voor het versmallen van het voetpad. Wellicht dat er iets mogelijk is  door te combineren met de verbouwing van de School.
	Andre:
	Andre vraagt zich af hoe het nu zit met de  aanleg van glasvezel door Glasdraad. Was de afspraak dat voor €2300,- ook alles in de buitengebieden zouden worden aangesloten, nu lijkt het dat enkel de gemakkelijk toegankelijke percelen worden aangesloten...
	Reactie Laszlo:
	Laszlo geeft aan dat dit geen zaak is van de Gemeente, de kabelondernemingen zijn  commerciële ondernemingen met hun eigen bedrijfsvoering. Maar Laszlo zegt toe de opmerkingen mee te nemen naar een volgende vergadering over dit onderwerp.
	Christine:
	Heeft geen specifieke vragen maar is aanwezig als belangstellende.
	Edwin:
	Edwin geeft aan dat hij +/- 3 weken geleden aangifte heeft gedaan van het feit dat hij door een hond is gebeten. Volgens Edwin is er sprake van een gevaarlijk dier, en hij vraagt zich af of er misschien een mogelijkheid bestaat dat de hond voorzien wo...
	Reactie Nancy:
	Nancy gaat dit opnemen met de bevoegde instanties
	Eric:
	Eric geeft aan dat hij een MOR (Melding Openbare Ruimte) heeft gedaan, maar dat deze slechts gedeeltelijk is opgelost.
	Reactie Nancy:
	Nancy gaat hier achteraan, recent is er een nieuw systeem voor de MOR meldingen, en in principe zou het nu goed moeten gaan, er zal gekeken worden wat er mis is gelopen.
	Cor:
	Zijn de data voor de Dorpsraadvergaderingen voor volgend jaar al vastgesteld.
	Reactie Fabrice:
	Deze zijn bekend en zullen op de website worden gepubliceerd
	Walter:
	Walter geeft aan als belangstellende aanwezig te zijn, of zoals hij het zelf noemt,  als “luistervink”
	Andre:
	Andre geeft aan dat hij de “Sleeping Policeman” een onding vind, Walter stemt hiermee in.
	Reactie Nancy:
	Nancy geeft aan dat het Pilot is, en dat het wel lijkt te werken, er komen vanuit de omgeving van de verkeersremmer positieve en negatieve berichten. Liever zouden we de remmer niet plaatsen, maar blijkbaar is het nodig, en het lijkt wel te werken. We...
	Andre:
	Andre vraagt zich ook af wat te doen bij evt. schade opgelopen door  het rijden over de “Sleeping Policeman”
	Reactie Laszlo:
	De verzekering bellen om e.e.a. op te lossen, niet de gemeente.
	Edwin:
	Edwin geeft aan dat in de Beatrixstraat een berg grond is neergelegd, en de vraag is dan ook wanneer dit zal worden opgeruimd…of wat er verder gaat gebeuren
	Reactie Nancy:
	Nancy geeft aan dat er hierover nog niks bekend is, er is voor de evt. bouw van woningen nog geen vergunning aangevraagd
	Cor:
	Cor haakt hierop in met de opmerking dat er wanneer er gebouwd gaat worden, hij liever zou zien dat er voor de funderingen geboord i.p.v geheid zou worden, de omliggende woningen zijn redelijk oud, en heien zou wellicht schade kunnen veroorzaken.
	Andre:
	Stand van zaken geluidsoverlast
	Laszlo: heeft de Provincie uitgenodigd maar tot op heden weinig resultaat.
	Stand van zaken Spoorverbinding Gent Terneuzen
	Het tracé is tot op heden niet vastgesteld, er is geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de haalbaarheid.
	Wanneer er een tracé is vastgesteld zal er plaats zijn voor burgerparticipatie, m.a.w. er zal meegepraat kunnen worden over de gang van zaken rond de aanleg van de spoorlijn.
	Gerard (even los van zijn op papier ingediende vragen)
	We moeten scherp blijven op het plan om 2 kerncentrales te bouwen in Borsele, dit omdat er dan wellicht ook een kabel richting Vlaanderen zal lopen. Dit zou kunnen leiden tot de bouw van hoogspanningsmasten waar we ook niet op zitten wachten.
	3. Vastellen agenda
	Agenda wordt vastgesteld
	4. Goedkeuren verslag vorige vergadering (11-10-2022)
	Verslag wordt goedgekeurd
	5. Groenbeheerplan door Eveline van der Hof
	Samen met Eveline wordt het document “Groeidocument Groen” dit is het groenbeheersplan voor Westdorpe doorgenomen (zie bijlage B)
	In dit document is een paragraaf Ontwikkelingen opgenomen, hier staan de werkzaamheden/ontwikkelingen die in de kern te verwachten zijn.
	De bedoeling is om dit ieder jaar in de maand december door te nemen.
	André vraagt hoe het zit met het onderhoud van het groen, wie onderhoudt wat, hoe en wanneer.
	Aangegeven wordt dat de regels voor onderhoud zijn gewijzigd, tegenwoordig wordt onkruid weggehaald d.m.v. branden in plaats van met gif, en dat is zichtbaar.  Ook loopt het groenbeheer momenteel wat achter door “gebrek aan handjes” , de hoop is dat d...
	Het beheersplan behorende bij het groenbeheersplan zal worden bijgesloten in de bijlage.
	6. Te hard rijden (Wesley)
	Wesley geeft aan dat de snelheid waarmee gereden wordt op de dijk te hoog is, hij geeft tevens aan dat de “Sleeping-Policeman” auto-onvriendelijk is, hij is te steil.
	Wesley heeft een enquête gehouden bij omwonenden, en de meerderheid van de ondervraagden (18 personen) geven aan dat ze i.p.v. de Sleeping-Policeman (drempel) liever een voorziening zouden willen zien waardoor automobilisten een slalombeweging moeten ...
	Rudi geeft aan wel blij te zijn met de drempel, maar hij zou liever toch nog wat meer inspanning zien om de snelheid te handhaven, wellicht controle.
	Nancy geeft nogmaals aan dat het een Pilot is, en dat er pas conclusies getrokken zullen worden na de evaluatie, maar dat (volgens een verkeersdeskundige) een voorziening met een slalom minder effect heeft dan de drempel, dit ook omdat er relatief wei...
	Laszlo geeft aan dat zolang een gebied niet is ingericht als 30 km zone er niet gehandhaafd kan worden.
	André geeft aan dat wat hem betreft de snelheid in alle kernen naar 30 km gebracht mogen worden, er bestaan hier wel plannen voor maar momenteel is dat nog  niet aan de orde.
	Wesley overhandigd de enquete aan Laszlo, en hierover zal terugkoppeling komen, de dorpsraad kan het initiatief erg waarderen.
	7. Inwonersbijeenkomst Beleving omgevingskwaliteit Kanaalzone
	Stefan en Peter(b) zijn naar deze bijeenkomst geweest
	Aanwezig waren:
	GGD  (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten)
	RUD  (Regionale Uitvoeringsdienst)
	DCMR (Milieudienst Rijnmond)
	Het onderzoek en de enquete waren in orde, de GGD was kritisch, maar de Provincie leek nogal gemakkelijk met de materie om te gaan.
	Door de bewoners werden nogal wat “lokale” zaken aangekaart waardoor het grotere plaatje wat naar de achtergrond werd verdrongen, dit is een gemiste kans. Stefan geeft aan dat de presentator naar zijn mening een “nogal Popie” type was, terwijl het ond...
	Laszlo geeft aan dat blijkt dat er ook nogal verschil zit tussen de normen voor het verlenen van een vergunning aan een bedrijf en de gezondheidsnorm. Stefan merkt nog op dat ook voor de vergunningverlening een totaalplaatje lijkt te ontbreken. Als ee...
	Ook wordt de huisvesting van arbeidsmigranten nog  aangekaart, bedrijven moeten zorgen dat deze mensen op een normale manier kunnen leven.
	8. Kascontrole
	Kascontrole is gedaan en is goed bevonden.
	Moet worden gekeken naar de kosten van vergaderen in de Kirke t.o.v. vergaderen in de Tukker.
	We kunnen evt. ook vergaderen in de kantine van RIA-W.
	We moeten ook kijken naar de opstelling van de tafels tijdens de openbare vergaderingen bij de Tukker.
	9. Doornemen actiepuntenlijst
	Ap10
	Controle op vrachtauto’s aanhangers geparkeerd staan bij Oostpoortweg
	Nancy:
	Controle vind plaats door ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), of dit ook daadwerkelijk bij de geparkeerde vrachtauto’s/aanhangers Oostpoortweg gebeurd is onduidelijk
	Ap13
	Brief SVRZ vrijkomen kinderdagverblijf
	Fabrice en Peter(a):
	Dachten beiden dat de ander de brief zou verzenden, Peter (a) geeft aan dat hij dit zal doen
	Ap18
	Stand van zaken omgevingsvisie Westdorpe
	Loopt
	Ap20
	Verlichting + werking klok Kirke
	Peter (a)
	Contact geweest met Cor Ritico, hij zal worden uitgenodigd op een volgende Dorpsraadvergadering,
	Dit loopt dus.
	Ap28
	Geluidsmeting Oostpoortweg
	Laszlo
	Er wordt aan contact gewerkt met Harry van der Maas (Gedeputeerde), Laszlo is het niet eens met de weigerachtige houding van de Provincie.
	Ap30
	Bebossing naast Tractaatweg
	Laszlo
	Is het niet eens met de opmerking van de Provincie dat er geen ruimte zou zijn voor groen langs de Tractaatweg, loopt dus. Het is in het algemeen erg moeilijk om bebossing te krijgen, waar dan ook.
	Ap 31
	Het Warmste Dorp Bord
	Nancy:
	Het bord wordt momenteel gemaakt, er is enkel nog een omgevingsvergunning nodig, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet tot problemen leiden.
	10.  Rondvraag
	Stefan:
	Wat is de stand van zaken m.b.t. de paardjes aan de ingang van Westdorpe (bij oprit brug Sas)
	Laszlo
	De provincie zal dit onderzoeken (dhr. Harry van der Maas)
	Nel:
	Wat gaan we doen met de Sleeping-Policeman pilot, en zijn er ook lagere drempels om aan de bezwaren van bewoners tegemoet te komen ?
	Nancy:
	Misschien eerst een nieuwe  pilot doen  met een remmer d.m.v slalom, en daarna een evaluatie, we moeten kijken naar een manier om de meningen te peilen.
	Fred:
	In de Molenstraat (deel achter de Tractaatweg) staat een mobiele snelheidsmeter, wellicht weet Peter (b) (niet aanwezig vanavond) hier meer over ?
	Op de agenda ontbreken de ingekomen stukken
	Peter(a)
	Ingekomen stukken zullen op de  volgend agenda worden toegevoegd
	Fabrice:
	Brandweer zou iets willen organiseren met de dorpsraad, praktisch gesproken lijkt ons dat niet zo handig, wellicht dat het beter is dat de brandweer zelf iets organiseert met de (bijvoorbeeld) de Kirke.
	Presentje Kevin, traditiegetrouw schenken we Kevin (die zich met ziel en zaligheid inzet voor de dierenweide) een presentje aan het eind van het jaar.
	We besluiten een waardebon van €50,- te schenken, Fabrice zal dit verder afhandelen.
	Om in de kosten van het onderhoud (voeding en verzorging dieren) te kunnen voorzien zouden we kunnen denken aan sponsoring vanuit  personen of bedrijven.
	Er is destijds een goed gesprek geweest met NSP (North Sea Port), helaas is er daarna niets meer van NSP vernomen. Er zou een reactie volgen op ons gesprek maar tot op heden geen reactie.
	We zullen nogmaals contact zoeken.
	Nancy:
	Misschien kunnen we alvast een datum plannen voor een volgende schouw ?
	De datum wordt vastgesteld op zaterdag 13 mei.
	Walter:
	Walter geeft aan dat het wegdek op de Graafjansdijk slecht is
	Nancy:
	Het werk moet worden aanbesteedt, en verwacht wordt dat het wegdek in 2023 zal worden hersteld.
	Wellicht dat de weg daarna weer open moet voor de glasvezel van Delta, de planning van de diverse aannemers is blijkbaar niet op elkaar af te stemmen. Iedereen vind dit een vreemde gang van zaken maar de gemeente heeft hier geen invloed op.
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